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Tijdens deze heuvelachtige en afwisselende wandeling, wandelt u eerst door een park met mooie vijver 
door de wijk Meezenbroek.  Via leuke paadjes loopt  u o.a. door de villawijk Bousberg naar het monument 
van Nicky Verstappen. Dan struint u geruime tijd over de Brunssummerheide over o. a. heidepaadjes met 
prachtig uitzicht. U passeert de zilverzandgroeve Sigrano. Hier kunt u naar de mooie pauzeplek 
boerderijterras D’r Binneplei, Heihoven 2, lopen (400 m). Een bijzondere pauzeplek. Open van Pasen t/m 
september. Dinsdags gesloten. Via mooi stukje langs het Palembergerbeekje en prachtige vijvers komt u 
weer bij het restaurant.  
 

Startadres: Gasterij ’t Oude Poorthuys, Kasteellaan 3, Heerlen.  Tel:045-5458550.  (Niet overdag geopend). 
 

Startadres: Openbare parkeerplaats voor het sportveld, Puddelerweg, Landgraaf.   
Met uw rug naar de parkeerplaats neemt u de tweede weg R. (Eerste weg R loopt naar het sportterrein van 
voormalige voetbalclub Sylvia).  Negeer zijpad scherp links en ga dan verder bij punt 5. 
 

 
 

1221. HEERLEN 12,3 km 
 
1. Staande in de Kasteellaan met uw rug naar  
’t Oude Poorthuys gaat u L. Na 30 m negeert u 
klinkerweg rechts (Burettestraat) en 10 m verder 
gaat u R over het tegel- voetpad met links de 
mooie vijver. Aan het eind van de vijver gaat u L 
via draaihekje de brug over. Aan de kruising gaat 
u RD de volgende brug over.  Na draaihekje gaat 
u aan de kruising bij speeltoestel en 
picknickbank R de asfaltweg door het park 
omhoog. Negeer zijpad rechts. Steek de 
klinkerweg over en loop RD over het tegelpad.  
Voorbij speelveldje loopt u RD (de Savorin 
Lohmanstraat) omhoog. Waar de klinkerweg naar 
rechts buigt, volgt u RD het klinkerpad. Vlak 
daarna gaat u aan de kruising bij zitbank bij 
afsluitpaaltje RD over de asfaltweg/twee 
richtingen fietspad. Aan de kruising bij de 
volgende  zitbank loopt u RD (Colijnstraat) met 
rechts een speelveld. Aan de kruising bij 
beschilderde trafokast loopt u RD (Colijnstraat) 
over de eenrichtingsweg. Negeer zijwegen rechts.  
Aan de kruising gaat u RD (Colijnstraat). Neem nu 
de eerste weg L (Limburgiastraat) met links een 
heuvelachtig park.  
 

2. Aan de kruising gaat u RD over het asfaltpad 
langs de lindebomen. Aan de Y-splitsing gaat u 
R/RD. Negeer zijpaden. Let op! Waar het asfaltpad 
aan het eind bij volkstuintjes naar links buigt, 
loopt u RD over het rechtsgelegen trottoir langs 
de Limburgiastraat. Steek vlak daarna de 
doorgaande weg over en loop RD over het 
asfaltpad. Meteen daarna  aan de kruising bij 
rood/witte afsluitpaaltjes loopt u RD over het 
asfaltpad met links het park en u passeert meteen 
rechts een hangplek. Aan de 3-sprong gaat u R 
(Kasteelweg) en via halfronde brug steekt u de 
Parkstad Binnenring/Euregioweg over. Aan de 
kruising bij zitbank gaat u RD.  
 

(Als u hier R gaat, dan komt u na 50 m bij Slot 
Schaesberg dat mooi gerestaureerd is.  
 

De eerste fundamenten van dit kasteel stammen uit 
1411. In 1571 liet Johan Van Schaesberg een 
omgracht renaissance kasteel bouwen op de 

fundamenten van het eerste kasteel. In 1733 stierf de 
adellijke familie Schaesberg uit en vanaf toen kwam 
het kasteel leeg te staan. De hoeve bij het kasteel is 
tot in de jaren zestig van de vorige eeuw bewoond 
geweest en werd gebruikt als boerderij, die bekend 
stond als het “Boereslot”). 
 

Meteen daarna gaat u R het smalle bospaadje 

omhoog. (Dus niet scherp R het asfaltpad omlaag). 

Boven aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
scherp L het bospaadje omlaag. Aan het asfalt- 
fietspad gaat u R.  Negeer grindpaadje rechts.  
50 M verder gaat u L (rode pijl op geel plaatje) het 
pad omlaag met rechts hoogspanningskabels.  
Voorbij regenwaterbuffer buigt het pad naar links. 
Negeer zijpaadjes links. Voorbij waterbassin gaat 
u aan de T-splitsing R over de asfaltweg.  Vlak 
voor de voorrangsweg met links de rotonde gaat 
u R (rode pijl) over het verharde grindpad langs 
de weg omhoog. Boven wordt het grindpad een 
tegelpad/trottoir dat naar rechts buigt langs de rij 
huizen.   
 

3. Steek bij huisnr 1 (via zebrapad) L de 
doorgaande weg over en loop RD (Parklaan) 
omhoog.  Aan de kruising gaat u RD (Parklaan) 
door de villawijk Bousberg verder omhoog.  Aan 
de 3-sprong gaat u L (Eikenlaan). Aan de kruising 
gaat u R over de grindweg (ca. 20 m voor de 
Lariksweg). U passeert links manege De Ruif. Aan 
de 3 sprong gaat u L (Vlekkenkamp) over het 
fietspad. Negeer zijpaden. Aan de kruising met 
Oude Landgraaf gaat u RD 
(Vlekkenkamp/betonblokken). 
 

(U loopt  hier door het geologische monument De 
Landgraaf een oude verdedigingswal).  
 

Meteen daarna neemt u het eerste bospad L (met 
rechts markeringspaaltje Mountainbikeroutes). 
Aan de 3-sprong L (zwarte pijl). Aan de 
omgekeerde Y-splitsing voor akker gaat u R met 
links de akker en manegeweide en rechts de 
bosrand. Aan de volgende Y-splitsing gaat u R 
(paars/groen)  

tel:045-5458550
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Aan de T-splitsing gaat u R (Exdel/paars/groen). 
U passeert rechts een zitbank. 
 

4. Aan de kruising gaat u L (Vlekkenkamp/paars/ 
groen) over de asfaltweg met rechts de villawijk 
Vlekkenkamp. Negeer doodlopende weg rechts 
(Vlekkenkamp 3-4-6). Aan de 4-sprong gaat u RD  
het smalle pad omhoog met rechts de  hoge 
coniferenhaag. Vlak daarna gaat u boven aan de 
klinkerweg R. Na 20 m gaat u  bij huisnr. 2 A 
schuin L het bospaadje omhoog met even verder 
rechts afrastering. Boven aan de T-splitsing gaat 
u L over de licht stijgende bos- grindweg met 
rechts boven het sportcomplex van de 
voormalige voetbalclub Sylvia.   
 

(Degene die is gestart op de parkeerplaats bij het 
sportveld gaat u hier aan de T-splitsing R terug naar 
de parkeerplaats).     
 

5. Boven aan de 4-sprong gaat u RD de grind- 
veldweg omlaag. Waar de grind- veldweg naar 
links buigt, loopt u RD over het smalle pad met 
links afrastering. Negeer zijpaden. Aan de  
3-sprong bij dikke eik gaat u RD. 10 m verder gaat 
u bij verroeste afrastering L het paadje door het 
smalle weiland omlaag. Na 100 m loopt u het bos 
in. Aan de 3-sprong gaat u L (groen).  Circa 30 m 
verder gaat u aan de volgende 3-sprong L (groen) 
omlaag. Negeer zijpaadjes en volg RD (groen) het 
pad beneden door de bosrand. Na 200 m gaat u 
aan de 3-sprong L (groen) omlaag. Vlak daarna 
gaat u aan de T-splitsing R het asfaltpad omhoog 
en u passeert meteen rechts een picknickbank. 
Negeer zijpaden en volg het asfaltpad RD. Na  
500 m passeert u rechts bij zitbank het monument 
van Nicky Verstappen.   
 

(Nicky, afkomstig uit Heibloem,  is hier in 1998 op de 
Brunssummerheide tijdens een jeugdkamp ’s nachts 
ontvoerd en dood teruggevonden. Eind 2018 is de 
dader Jos Brech gearresteerd, die in jan. 2022 in 
hoger beroep is veroordeeld tot 16 jaar 
gevangenisstraf). 
 

Vlak daarna gaat u aan de kruising L (rood) over 
het bospad.  Aan de Y-splitsing gaat u L/RD 
(rood) verder omlaag.  Aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u RD verder omlaag. Steek 
beneden bij zitbank het  asfaltpad over en loop 
RD (ruiterroute) verder omlaag.  
 
6. Negeer zijpaden. Steek beneden het brede 
zandpad over en loop RD omlaag. (U verlaat hier 
de rode route). Even verder omhoog lopend loopt 
u  onder hoogspanningskabels door. Aan de  
kruising bij enkele bomen op de prachtige heide  
gaat u R (Crossfit Heerlen) over het smalle 
zandpad met rechts hoogspanningskabels.  
 

(Mogelijk komt u hier in de zomer op de 
Brunssumerheide een schaapherder met een kudde 
Schoonebeeker heideschapen tegen).  
 

Aan de 5-sprong gaat u RD met links schitterend 
uitzicht o.a. op de Afcent communicatietoren in 
Brunssum  Let op! Na circa 50 m onder de 

hoogspanningskabels, dit is circa 10 m vóór  
3-sprong,  gaat u L via het smalle paadje onder de 
hoogspanningskabels door, de heide omlaag.   
 

(Soms is het paadje wat dichtgegroeid maar steek 
RD het heidegebied over).  
 

Beneden gaat u L de brede zand- grindweg 
omlaag. Aan de 5-sprong gaat u L het zandpad 
omhoog. Voorbij “traptrede” gaat u aan de 3-
sprong R het paadje omhoog. Meteen daarna gaat 
u aan de kruising bij markeringspaal, u kruist hier 
de rode route, RD het paadje door de heide 
omhoog.  Boven op de heuvel met mooi uitzicht 
gaat u meteen R over paadje vlak langs de 
heuvelrand. Na ruim 100 m buigt het paadje naar 
links. Negeer hier zanderige pad rechts steil 
omlaag. Let op! 5 m verder gaat u R het volgende 
zanderige pad steil omlaag. (Op dit punt eindigt 
links een graspad en begint voor u een grindpaadje).   
 

(U kunt hier ook RD over het grindpaadje lopen. 25 m 
verder, waar het grindpaadje naar links buigt en een 
graspad wordt, gaat u RD (Crossfit Heerlen) het 
zand- grindpad voorzichtig omlaag. Beneden aan de 
kruising gaat u RD. Ga dan verder bij **** in punt 7).   
 

Negeer zijpaadjes en het dalende zandpad wordt 
een  dalend bospaadje dat u RD volgt.   
 

7. Beneden aan de T-splitsing bij 2-stammige 
boom  gaat u L bosweg omhoog. Aan de  kruising 
gaat u R het zandpad/graspad omlaag.  **** Aan 
de T-splitsing gaat u R (Crossfit) met rechts de 
bosrand. Aan de kruising gaat u L (Crossfit) het 
zandpaadje door de heide omhoog. Negeer 
zijpaadjes en volg RD het stijgende paadje dat 
bijna boven flauw naar links buigt  Steek boven 
de bosweg en ruiterpad over en loop RD. Vlak 
daarna gaat u aan de 3-sprong RD (paars).  
Negeer zijpad rechts en loop RD (paars) over het 
bospad. Aan de kruising gaat u L (ruiterroute). (U 
verlaat hier paars).  Een eindje verder bij open stuk 
loopt u weer onder hoogspanningskabels door en 
volg het bospad RD. Circa 10 m vóór kruising bij 
wandelmarkeringspaaltjes gaat u R over het 
smalle bospad dat evenwijdig aan het links 
gelegen betonnen fietspad loopt. Aan het eind 
gaat u bij verbodsbord RD over het betonen 
fietspad door de eikenlaan.   
(Een eind verder heeft u bij twee brede stalen hekken  
rechts mooi zicht op de zilverzandgroeve 
Sigrano/Sibelco,  
 

Met dit zilverstand, dat circa 18 miljoen jaren geleden 
is ontstaan, worden een groot aantal producten 
vervaardigd zoals hoogwaardig glas, papier, verven 
keramiek, schuurmiddelen, sierstenen  enz. enz..  
 

Door de grote behoefte aan zilverzand wordt de 
bestaande groeve tot 2035  uitgebreid in de richting 
van de mijnsteenberg, waarvan u hier rechts nog een 
restant ziet (2019),  van de voormalige 
steenkolenmijn Oranje Nassau IV.  
 

Een jaar na de sluiting moet de oude 
zilverzandgroeve zijn omgevormd tot natuurgebied 
dat geschikt is voor recreatie en toerisme). 
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Aan de kruising bij wegkruis gaat u RD.  
 

(Als u hier R de doodlopende weg omlaag gaat, dan 
komt u na 200 m bij het boerderijterras D’r Binneplei).   
 

Negeer na 200 m veldweg links. 20 m verder gaat 
u L over het bospaadje langs en door de bosrand 
omhoog. Aan de kruising, waar de afrastering 
ophoudt, gaat u RD over het middelste pad.  
Negeer zijpaadjes.  Aan de T-splitsing gaat u L 
omhoog.  Negeer zijpaadjes. Aan de 3-sprong bij 
mountainbike markeringspaaltje (rode pijl op geel 
plaatje) gaat u R. Aan het eind loopt u RD 
(Boesberglaan) over de asfaltweg door de 
villawijk. Negeer zijwegen links. Aan de 
voorrangsweg gaat u R over het trottoir en steek 
via de fiets- voetbrug weer de Parkstad 
Binnenring/Euregioweg over.    
 

8. Beneden aan de 4-sprong bij de  
St. Barbarakapel (1670/zie infobordje) gaat u L.   
Aan de ruime 3-sprong van asfaltwegen gaat u R 
over het smalle pad met links een  greppel. Even 
verder loopt u RD over het pad met rechts het  
Palembergerbeekje.  Na 400 m gaat u aan de 
kruising bij bijzondere brug RD verder langs het 

beekje met rechts woningen in de buurt Palemig.  
Aan de 3-sprong gaat u L.  (U verlaat hier het 
beekje). Aan de T-splitsing gaat u R over de 
smalle asfaltweg. Negeer meteen zijpad links 
(Jamboreepad). Let op! Circa 20 m vóór de 
volgende 3-sprong gaat u L over het grasveld met 
links een sportveldje en u passeert links enkele 
zitbanken. Nabij beschilderd meetstation (RIVM) 
gaat u R over de klinkerweg.  Tegenover  
huisnr. 30 gaat u R over het voetpad door het 
park. Aan de T-splitsing gaat u R. Vlak daarna 
gaat u aan de 3-sprong L met rechts de  vijver. 
Aan de T-splitsing gaat u L door de kastanjelaan. 
Meteen daarna aan de kruising steekt u R via 
brug het Caumerbeekje over. Aan de volgende 
kruising gaat u L en even verder loop u RD over 
het vlonderpad door de rand van de vijver.  Circa 
10 m vóór de asfaltweg gaat u R over het graspad 
en loop dan over het vlonderpad langs de vijver 
richting terras.  Aan het eind gaat u L het trapje 
omhoog en dan gaat u R langs het Oude 
Poorthuys (1660).  Meteen na het gebouw gaat u 
R en dan komt u bij  het startpunt. 

 
 
Het kasteel Meezenbroek was een leengoed van het aartsbisdom Keulen. In 1935 werd het landhuis gesloopt.  Het 
poortgebouw (1660), waarin de Gasterij is gehuisvest, is als enig origineel onderdeel van de hoeve behouden 
gebleven. De rest van de hoeve is in de jaren zeventig van de 20e eeuw gesloopt. De stalvleugels aan beide zijden 
van het poortgebouw zijn in 1978 gereconstrueerd 

Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


